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Hatice BULUT İnsan Kaynakları Danışmanı 

Hatice BULUT,  Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme 

bölümünden mezun oldu.  

Küçük yaştan beri ilgi duyduğu sahne sanatları ve dramaturji 

(oyun yazarlığı) konusunda çeşitli eğitimlere katıldı. Uzun yıllar 

farklı gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı. İş yaşamına özel 

eğitim ve rehabilitasyon merkezinde halkla ilişkiler ve yönetici asistanlığı ile başladı. 

Daha sonra sırası ile Dünya Göz Hastanesi, Makro Marketler, Ankutsan A.Ş.  ve Şifa 

Hastanelerinde " Eğitim Sorumlusu", "İnsan Kaynakları Bölge Sorumlusu", "İnsan 

Kaynakları Müdürü", "Eğitim ve İşe Alım Departmanı Müdürü" unvanları ile çalıştı. 

Çalıştığı firmalarda yenilikçi bakış açısını benimseyerek, insan kaynakları sistemlerinin 

kurulumu, yenilenmesi ve revize edilmesi süreçlerini yönetti. 

Tam zamanlı olarak şirketlerde insan kaynakları görevini yürütürken, bir yandan da 

İnsan Kaynakları alanında eğitmenlik yapmaya başladı. İnsan Kaynakları Uzmanlığı 

Eğitim Programları"nda eğitmen olarak yer aldı.  

Bugüne kadar insan kaynakları konusunda 1000 saatin üstünde uzun dönemli sertifika 

eğitimleri verdi. Yanı sıra pek çok seminerde konuşmacı olarak yer aldı. Aynı 

zamanda pek çok farklı kurumsal firmaya insan kaynakları ve iletişim ile ilgili seminerler 

vererek farklı projelerde konuşmacı olarak yer aldı.  

2015 yılı itibarıyla, İnsan Kaynakları Danışmanı olarak, "İlker Kaldı Eğitim Danışmanlık" 

firması ile proje bazlı hizmet vermeye başladı. Danışmanlık alan firmaların ihtiyaçlarına 

göre, İnsan Kaynakları alanında İş analizi, yetenek yönetimi, işe alım ve mülakat, 

yetkinlik analizi, swot analizi, personel maliyeti hesapları, devir hızı çalışmaları, özlük 

dosyalarının oluşturulması, kariyer yönetimi, performans yönetimi, motivasyon 

yönetimi vb. alanlarda aktif olarak yürütmeye devam etmektedir.  

Aynı zamanda "İnsan Kaynakları Blogger’ı" olarak www.haticebulut.com internet sitesi 

üzerinden iş yaşamında profesyonellik, kurumsallaşma ve insan kaynakları süreçleri 

üzerine makaleler yazmaktadır. 
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EĞİTİM VERİLEN KURUMLAR  

 

 24YD Seminer/ Antalya 

 Akdeniz Şifa Grup /Antalya 

 Alfa Labaratuvar Hizmetleri /Antalya 

 Alpata Grup /Antalya 

 Ankutsan A.Ş /Antalya 

 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası/ Antalya 

 Arüv Çevre Müh. Müş. Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş / Antalya/ Kocaeli 

 Bemar British Town/ Antalya 

 Divyapı İnşaat Sanayi A.Ş./Antalya 

 Dünyagöz Hastanesi /Antalya 

 Ela Quality Resort Hotel/ Belek 

 İntercam A.Ş./ Antalya 

 Keptur Park /Antalya 

 Makro Marketler Zinciri /Antalya 

 Msa Laboratuar Hizmetleri /Antalya 

 Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü / Antalya 

 Rixos Hotels / Antalya/ Belek 

 Silence Beach Hotel/ Manavgat 

 Titiz Agro Grup/ Antalya 

 Uluslararası Antalya Üniversitesi 

 Yıldız Gelişim Akademisi/ Antalya 
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